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Agenda 
 
Donderdag 31 maart    MR-vergadering  
Maandag 4 april    Brulboei nummer 14 
Dinsdag 5 april  Nationale Buitenlesdag 2022 

Bezoek buitenlandse delegatie PBS  
Donderdag 14 april  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Paasviering met het hele gezin vanaf 16.00 uur  
 

 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Genieten van het mooie lenteweer! De knoppen komen uit, de 
voorjaarsbloeiers laten zich zien en de vogels zingen je wakker  
’s morgens vroeg.  
We blikken nog even kort terug op de geslaagde kleedjesmarkt voor Oekraïne. In totaal hebben we  
€ 886,85 gestort op giro 555. Wat een geweldig bedrag. Ik was onder de inruk van de vrijgevigheid 
van de leerlingen en ouders en de gezellige sfeer en saamhorigheid. Een indrukwekkend resultaat dat 
ouders en leerlingen binnen één week hebben weten te realiseren! Heel erg bedankt!  
Afgelopen woensdag hadden we een open dag tussen 9-11 uur. Er waren in totaal vier nieuwe 
gezinnen die zich oriënteren op een basisschool voor hun zoon of dochter. Een mooie opkomst dus. 
Met dank aan Mirjam en Gonny, die er namens de AC waren om de ouders te ontvangen en om te 
vertellen wat zij aan onze school waarderen.  
In het aangepaste protocol voor het basisonderwijs rondom corona zijn er geen beperkende 
maatregelen meer. Ook het zelftest advies voor de leerlingen uit groep 6 t/m 8 en voor de 
leerkrachten is losgelaten. Op school zijn nog voldoende zelftesten aanwezig. We gaan deze niet 
meer wekelijks uitdelen. Mocht u zelftesten willen ontvangen om te blijven monitoren omdat er 
bijvoorbeeld sprake is van een besmetting van een huisgenoot, laat dat de leerkrachten even weten. 
Dan geven we testen mee aan uw kind. We blijven handen wassen (gebruik handdesinfectie), extra 
ventileren en extra letten op hygiëne.  
 
Vervoerprotocol 

Wat een feest dat excursies, voorstellingen en gastlessen weer mogelijk 
zijn. En wat fijn dat jullie als ouders klaarstaan om leerlingen van en naar 
een locatie te brengen/halen. Zonder deze ouderhulp zouden veel 
uitstapjes niet door kunnen gaan. Weet dat we dit ontzettend 
waarderen!  
Bij het vervoeren van leerlingen in een auto volgen wij een 
vervoersprotocol. Dit houdt het volgende (in grote lijnen) in: 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-251712 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
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-Het maximale aantal te vervoeren personen is gekoppeld aan het aantal zitplaatsen / aan het aantal 
gordels. 
-Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten. Voor ouders is het verplicht dat ze voor hun eigen 
kind(eren) een kinderzitje in de auto hebben. Voor kinderen van anderen kan volstaan worden met 
een zitplaats achterin, in de gordel en bij voorkeur op een stoelverhoger (indien het kind kleiner is 
dan 1.35 meter). Kinderen (ook die van anderen) langer dan 1,35 meter mogen wel voorin, in de 
gordel.  
Wilt u er dus aan denken uw kind een stoelverhoger mee te geven als het met een andere ouder 
meerijdt en kleiner is dan 1,35 meter? Alvast bedankt!  

 
GEZOCHT: buitenlocaties voor een scène van de Lichtschip-Passion 

Op donderdag 14 april hopen we samen met onze leerlingen, 
ouders en kleine broertjes en zusjes de Paasviering te houden. Dit 
willen we doen door een looptocht te organiseren langs de scènes 
van het paasverhaal en af te sluiten met het vieren van de 
opstanding van Jezus. Start en eind van deze route is bij school. De 
Passion wordt georganiseerd van 16.00 tot ongeveer 19.00 uur. Elke 
klas neemt en scène voor z’n rekening. De tocht wordt in groepen 
van ongeveer 20 personen gelopen.  
Nu zijn we op zoek naar minimaal 5 buitenlocaties rondom de 
school. Denk aan een garage, schuurt, carport, serre, uitbouw, grote 

vitrine of raam, overkapping, o.i.d. Wie heeft een geschikte plek en wil deze beschikbaar stellen? Of 
weet u nog buren, familieleden die vlakbij school wonen en misschien een ruimte beschikbaar willen 
stellen, we horen het heel graag! Graag deze week (uiterlijk vrijdag 25 maart) een berichtje naar mij 
(p.vandijk@aves.nl) We hopen op uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
De Paascommissie (Sylvia, Janneke W, Jessie (AC), Judith (AC) en Pietronella 
 
 Lief en Leed 
Wekelijks is er een handje vol leerlingen/ouders dat een besmetting oploopt. Gelukkig zijn de meeste 
leerlingen na 5 dagen weer klachtenvrij en kunnen ze weer naar school.  
In de maand april is er weer een aantal jarigen. Via deze weg feliciteren 
we: Tom, Lenna, Zoë, Guus (groep 1), Solane en Kjeld. Maak er een 
feestje van op je verjaardag!  
 
 
Kind op Maandag  

Kind op Maandag staat voor open, uitnodigend godsdienstonderwijs, waarin 
Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze 
moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de 
rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen 
hen zelf te zeggen hebben. Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt 
voor alle bouwen van de basisschool, met een onderverdeling van groep 1-2, 

groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in principe dezelfde verhalen aan de 
orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, vanuit de visie dat je als complete 
school ergens voor staat en iets met elkaar deelt. 

 
Thema ‘‘Open je ogen’ 
De leerlingen van Jezus kijken hun ogen uit, in de verhalen van deze periode. Ze 

zien Jezus over het water gaan, zieke mensen genezen en brood delen met 

duizenden mensen. Op een hoge berg zien een paar leerlingen hoe groot en 

bijzonder Jezus is. En bij het open graf ontdekken ze iets dat ze nooit voor mogelijk 

hadden gehouden. Er is meer te zien dan je dacht! 

mailto:p.vandijk@aves.nl
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Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat? (Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26) 

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later 

geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede 

keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een 

blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer. 

Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen (Marcus 8: 27 - 9:29) 

Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor 

doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen 

staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen 

Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen. 

Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is groep 6 aan de beurt!  
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 247 munten.  
 
Twee weken geleden, op vrijdagmiddag, hebben we een kleedjesmarkt georganiseerd om geld op te 
halen voor giro 555. In totaal hebben we €886,85 euro opgehaald! Nogmaals bedankt voor de 
vrijgevigheid en wat was het fijn om weer gezamenlijk iets te kunnen organiseren.   

             
In groep 6 moeten de leerlingen regelmatig zelfstandig te werken. We kwamen erachter dat het 
zelfstandig werken helemaal niet zo gemakkelijk is! Wat doe je bijvoorbeeld als je de opdracht niet 
snapt? Of wat doe je als je je niet zo goed kan concentreren? Gelukkig wisten de leerlingen hier wel 
een aantal oplossingen voor. Een aantal afspraken die we gemaakt hebben voor het zelfstandig 
werken: we blijven op onze plek zitten, we gebruiken ons vragenblokje bij een vraag, we focussen op 
ons eigen werk en we zitten niet aan elkaar. Ook hebben we een heleboel koptelefoons in de klas, 
die ons helpen te concentreren.   
Ons klassendoel is: Wij werken geconcentreerd op onze eigen plek aan ons eigen werk. Als we een 
vraag hebben, ligt ons vragenblokje op ‘?’en werken we door met iets anders. Aan het einde van de 
les evalueren we hoe het is gegaan en kunnen we per persoon een muntje verdienen. Als we 1000 
muntjes hebben dan spelen we Jachtseizoen.   
De tussenstand is nu 54 muntjes.   
 
Groetjes groep 6  
  
HERHALING: Oproep van de luizenpluisouders! 
Wij, de luizenpluiscommissie, zijn op zoek naar nieuwe 
luizenpluismoeders of -vaders. Inmiddels hebben we, 
nadat we een aantal ouders benaderd hebben, versterking 
van 1 moeder. Helaas is dat nog niet genoeg, omdat na de 
zomer zeker 3 á 4 gaan vertrekken. Het zou jammer zijn als 
het luizenpluizen op school zou moeten stoppen, dus…. 
MELD JE AAN! Het gaat om het standaard pluizen na elke 
vakantie en soms frequenter bij een ‘grote uitbraak’. 
Spullen (desinfectie/kammen) zijn aanwezig op school. Graag een berichtje aan mij (0613874506 
José) of via de mail josedrenten@gmail.com. Alvast bedankt, ook namens de andere pluisouders!  

mailto:josedrenten@gmail.com
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Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Brulboei is ons 
team versterkt met twee nieuwe biebmoeders. Heel fijn! Zo is 
onze bemensing weer compleet!  
De bieb is geopend op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 9.15 uur. 
Ook kunnen er prentenboeken voor jongere broertjes/zusjes 
worden geleend om thuis te lezen. Dat scheelt een ritje naar 
Emmeloord! Zien we jullie snel?   
 
 
De volgende Brulboei verschijnt op 4 april 2022   


